
گبز  هایع جاهد

 ناپایدار پایدار

-: وزى هولىولی : حالت فیسیىی 

(MSDS)برگه اطالعات ایونی هواد 
: تاریخ 

:شواره 

معرفی ماده . 1

رٍغي دًذُ: نام هاده 

رٍغٌْای هَتَر ، ووپرسَر ، اًتمال حرارت ، دًذُ : نام های هترادف 

-: فرهول شیویایی 

مشخصات فیسیکی . 2

C615-340°: نمطه جوش درجِ ساًتیگراد (36-): نمطه ذوب 

لَُْ ای تیرُ  –تا تَی ّیذرٍورتي ًفتی : رنگ و بو 

-

خطرات انفجار و آتش سوزی . 3

 درجِ ساًتی گراد300تیص از : دهای خوداحترالی  درجِ ساًتی گراد240-200: نمطه اشتعال 

 ، فَم ٍ اسپری آبco2پَدر خطه، : هواد اطفاء وننده 

: روش اطفاء حریك 
. از آب ترای خٌه وردى هخازًی وِ در هعرض آتص سَزی لرار دارًذ ، استفادُ وٌیذ .آب يا فَم هَجة سر رفتي يا پاضیذى رٍغٌْا تِ تیرٍى هی ضَد

.اسپری آب هوىي است ترای ضستي ًطتی استفادُ ضَد 

: خطرات انفجاری و حریك های غیرعادی 

نگهذاری و حمل و نقل . 4

:شرایط نگهداری و جابجایی 

ايجاد تَْيِ هٌاسة در هحل ًگْذاری ٍ در ٌّگام جاتِ جايی تا . در ظرٍف درتستِ ٍ تِ دٍر از گرها ، جرلِ ، ضعلِ ٍ عَاهل اوسیذ وٌٌذُ ًگْذاری ضَد

احتیاط عول ضَد

 :(زهینی، هوایی و دریایی)شرایط حول و نمل

-

واکنش زایی . 5

: وضعیت پایداری 

. ممکن نیست اتفاق بیفتد .ممکن است اتفاق بیفتد: پلیوریساسیوى خطرنان 



 چشن بلعیدى پوست استنشاق

خطرات ایمنی، بهذاشتی و زیست محیطی . 6

 -:هحصوالت خطرنان حاصل از تجسیه 

- :(TLV)حدود تواس هجاز شغلی 

: راههای ورود آالینده به بدى 

:اثرات و عوارض تواس 

 

.تاعث التْاب خفیف چطن ٍ تلع آى تاعث هسوَهیت هی ضَد : اثرات حاد 

.تواس ّای هىرر تا پَست هَجة التْاب آى هی ضَد : اثرات هسهي 

: ووه های اولیه 

.درصَرت لسٍم تِ چطن پسضه هراجعِ وٌیذ .  دلیمِ 15ضستطَی سريع چطن ّا حذالل تِ هذت : چطن ّا 

.ضستطَی سريع پَست تا آب ٍ صاتَى تِ همذار زياد ٍ چٌاًچِ التْاب پَست تَسعِ يافت تِ پسضه هراجعِ وٌیذ : پَست 

.تِ پسضه هراجعِ وٌیذ. اگر تٌفس هطىل است تِ اٍ اوسیژى تذّیذ. اًتمال هصذٍم تِ َّای تازُ ٍ دادى تٌفس هصٌَعی در صَرت لسٍم: استٌطاق 

.تِ ضخص تیَْش چیسی ًخَراًیذ تِ ضخص َّضیار آب زيادی دادُ ٍ اٍ را ٍادار تِ استفراغ ًىٌیذ تِ پسضه هراجعِ وٌیذ : گَارش 

پاکسازی . 7

:طریمه پاوسازی 

ًطتی را تا رٍضْايی هاًٌذ هىص ، خالء ٍ ٍسايل هىاًیىی تازيافت . هٌاتع جرلِ را دٍر وٌیذ .ًطتی را فَراً در وَچىتريي هىاى جوع آٍری وٌیذ: ًطتی 

هحصَل غیر لاتل تازيافت، خان آلَدُ ٍ هَاد ديگر را تايذ در ظرٍف هٌاسة جوع آٍری . سیاالت تالیواًذُ را تَسیلِ هَاد جارب تازيافت وٌیذ. وٌیذ

.از ريختي ضايعات تِ رٍدخاًِ ٍ هسیرّای آترٍ خَداری ًوايیذ. ضايعات جا داد

طثك لَاًیي هحلی ٍ هٌطمِ ای :روش های دفع ضایعات 

: تبریخ : تبریخ 

تجهیسات حفاظتی . 8

:وسایل حفاظت فردی 
لثاس حفاظتی- وفص ايوٌی- عیٌه-دستگاُ تٌفسی- دستىص

:سایر الالم حفاظتی 

-

: تبئید و تصویب نمبینده مدیریت  : (نبم و امضبء)مسئول ایمنی و محیط زیست 


